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Sokolovská 1/1638, 568 02 Svitavy

IZO:
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Ředitel školy / zařízení:

Mgr. Leo Flodr

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Svitavy

Termín inspekce:

16. září 1998

Inspektoři:

Ing. Jarmil Feltl

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4
zákona č. 139/1995 Sb. - maturitní zkouška - opravný termín.

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

třídní výkaz, protokoly z písemných maturitních zkoušek,
protokol o maturitních zkouškách, maturitní otázky, zápis o
jmenování maturitní komise.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
V uvedený termín se konaly opravné maturitní zkoušky z dějepisu (jeden žák) a
z českého jazyka a literatury (dvě žákyně).
Maturitní zkoušky probíhaly v jazykové učebně ve vkusném a klidném prostředí.
Losování otázek
se provádělo klasicky, včetně záznamu tažených otázek.
Psychohygienické podmínky byly dodrženy, vzájemná komunikace byla klidná, vystupování
a jednání zkoušejících napomáhalo vytvoření klidné a důstojné atmosféry.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Maturitní otázky svým obsahem odpovídaly výchovně vzdělávacímu programu
gymnázia, umožňovaly naplnit časovou dotaci zkoušky.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Znalosti a výkony žáků byly silně podprůměrné. Zkoušení měli dostatečný prostor
pro uplatnění své osobnosti. Zásahy zkoušejících spíše podporovaly projev zkoušených.
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4. Hodnocení a klasifikace žáků
Zkušební komise zkoušela ve čtyřčlenném složení (předseda, třídní učitel, zkoušející,
přísedící). Komise se na známkách dohodla jednomyslně, nebylo třeba hlasování. Hodnocení
komise bylo velmi mírné (dějepis 3, český jazyk a literatura 2x4).
5. Dodržování právních předpisů
Maturitní zkoušky byly řádně připraveny. Maturitní zkouška probíhala podle
vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb. ze dne 24. října 1991 o ukončování studia na středních
školách a učilištích.
Všechny pedagogické dokumenty potřebné k maturitní zkoušce byly k dispozici
maturitní komisi, jsou vedeny na předepsaných tiskopisech.

ZÁVĚRY
Opravné maturitní zkoušky proběhly bez závad, nedošlo k porušení platných právních
předpisů. Celkově lze hodnotit opravné maturitní zkoušky jako spíše podprůměrné.

Ve Svitavách dne 17. září 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

vedoucí týmu

Ing. Jarmil Feltl v. r.

Přílohy:
Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne 17. 9. 1998
Ředitel školy nemá připomínek.
razítko

podpis ředitele školy

Leo Flodr v. r.

Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve
znění pozdějších předpisů může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Na vědomí:
Adresát

Datum předání/ Podpis příjemce nebo č.j.
odeslání zprávy jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel:
Školský úřad:

28. 9. 1998
17. 9. 1998
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